A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 12./2020.
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 29-én,
14,30 órakor megtartandó ülésére

Beszámoló a Decsi Települési Értéktár 2019. évi működéséről
Előterjesztő: Papné Dávid Judit a Decsi Települési Értéktár Bizottság elnöke
Készítette: Papné Dávid Judit bizottsági elnök és
Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos
Törvényességi ellenőrzést végezte: --------------Tárgyalja:
Humán Bizottság: 2019. január 27.

Tisztelt Képviselő-testület!
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában, valamint a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 12/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelet 3. § (5)
bekezdésében megfogalmazott önkormányzati feladatok végrehajtásáról a Decsi Települési
Értéktár Bizottság elnöke, Papné Dávid Judit elkészítette a bizottság elmúlt évi munkájáról
szóló beszámolót, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az elnök asszony e kötelezettségének a bizottság Decsi Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzata 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tesz eleget.
Tisztelettel kérjük a képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt határozati javaslattal az
értéktár bizottság 2019. évi beszámolóját.

Határozati javaslat
a Decsi Települési Értéktár
beszámolójának elfogadására

Bizottság

2019.

évi

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Decsi Települési Értéktár Bizottság Elnökének, a bizottság 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2019. február 14.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat kiküldéséért)
Határozatról értesül: Értéktár Bizottság elnöke
irattár

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. évi
tevékenységéről

Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2013-ban megalakította a
Települési Értéktár Bizottságot, amelynek feladata, hogy összegyűjtse a községben fellelhető
vagy itt létrehozott nemzeti értékeket. Ez a kormányrendelet alapján megkezdett munka azt a
célt szolgálja, hogy egy országos adatbázis készüljön, a gyűjteményben szereplő értékek
közkinccsé, itthon és külföldön ismertté váljanak és maradjanak fent.
A bizottság a képviselő-testület 266/2013. (IX.27.) számú határozatával elfogadott szervezeti
és működési szabályzat alapján működik.
A bizottság létszáma 5 fő.
Elnök: Papné Dávid Judit
Tagok: Bergerné Ifju Erzsébet
Lajtai Erzsébet (új tag)
Nagy Zoltánné (új tag)
Nagy Zoltán
Leköszönő tagok: Oberritterné Wágner Julianna
Rohrné Nagy Katalin
Decsi-Kiss Mária
A képviselő-testület 194/2017. (X.04.) önk.-i határozatában megköszönte a távozó tagok
munkáját és az új tagokat megválasztotta.
A bizottság 2013-2016 között csak szóbeli javaslatokat tett, ezeket írásban nem rögzítette,
nem terjesztett fel értékeket a Tolna Megyei Értéktárba.
2016.júl.12-én a jelenlegi bizottság döntött a Települési Értéktárba való felvétel elindításáról a
jelölések elfogadására elkészített adatlap meghirdetéséről, közzétételéről. A község lakóinak
tájékoztatására ösztönözve őket a közös munkára.
Tartalmi munka 2017
Értékgyűjtő munka:
A Települési Értéktárba felvett és a Megyei Értéktárba javasolt értékek:
-Decsi-Kiss Mária Király Zsiga-díjas gyöngyfűző, Népi Iparművész munkássága
- Benedek Andrásné (született: Bordás Sára) szövő, Nép Iparművész munkássága
- Nagy Zoltánné gyöngyfűző, Népi Iparművész munkássága
- Dömötör Erzsébet gyöngyfűző, Népi Iparművész munkássága
- Zrínyi Miklós szódásüveg gyűjteménye
- a Decsi Hagyományőrző Férfikórus munkássága
A Tolna Megyei Értéktárba felvett érték:
-a Decsi Hagyományőrző Férfikórus munkássága
Értékeink bemutatása:
-„Vár a Megye- Tolna Megyei Értékek Napja” c. rendezvényre vitte az önkormányzat
küldöttsége helyi értékeinket. Kiállításon adtak ízelítőt népművészetünkről.

- A Népművészet Napján a Népművészet Mestere cím viselőinek alkotásaiból, Népi
Iparművészek remekeiből, és lelkes alkotók munkáiból a Faluház dolgozói állítottak ki szép
gyűjteményt.
- Ezen a napon az elhunyt népművészek előtt tisztelegve koszorúztunk a temetőben a
síremlékeknél és az alkotók házainál elhelyezett tábláknál.
- A Hagyományok Házában, Budapesten rendezett kiállításon büszkélkedhettünk helyi
kincseinkkel – A Tájházunkból válogatott örökségünkből kaptak ízelítőt a látogatók. Jó volt
látni, hogy az eredeti nép motívumok tovább élnek a ma viselt ruhákat, ékszereket, tárgyakat
díszítve.
- A reformáció évfordulójának ünnepén a Faluházban bemutatásra került, a Decsi Református
Egyház főkötő hímzésű úrasztali terítője – A megyei értéktár része, Oberritterné Wágner
Julianna javaslatára
Sárköz népművészete méltán híres országszerte sok hozzáértő szakember leírta már
társadalmi, gazdasági hátterét az itt élő, rejlő kincseknek de nekünk is kötelességünk
átörökíteni, amit ránk hagytak elődeink. A gyűjtést azonban tovább kell szélesíteni a
szakterületi kategóriákban: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód,
épületcsoportok. építmények, belsőépítészet, ipari és műszaki megoldások. kulturális
örökség, folklór, népi kézművesség, természeti és épített környezet. turizmus és vendéglátás,
emberi és szervezeti értékek.
Továbbra is feladatunk megtalálni azokat az embereket, akik fontosnak tartják ezt a
gyűjtőmunkát és időt, energiát áldoznának azért, hogy a helyi értékbázisunk még gazdagabb
legyen.
Jó volna, hogy az előterjesztések kidolgozásában a könyvtárhoz kirendelt kulturális közhasznú
munkások segítenének.
Köszönöm a bizottságból távozó tagok munkáját, köszönöm az újonnan megválasztott
tagoknak, hogy vállalták a munkát.

Decs, 2018.január 22.
Papné Dávid Judit
elnök

